ΜΑΪΟ
8-9/5/2021 Αργολιδο-αρκαδικά Όρη (διάςχιςη)
Μία απαιτθτικι αλλά ςυνάμα ςυναρπαςτικι απόδραςθ ςτα Αργολιδο-αρκαδικά Όρθ (Ολίγυρτοσ, κιάκισ, Σραχφ και Λφρκειο)
που βρίςκονται γφρω από τθ λίμνθ τυμωαλία και που οριοκετοφν τουσ νομοφσ Κορινκίασ, Αργολίδασ και Αρκαδίασ.
 Για τθ ςυμμετοχι απαιτείται άριςτθ ωυςικι κατάςταςθ και εμπειρία
 Περιοριςμζνοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν
 Αρχθγοί: Πορϊνθσ Μάνοσ, τθλ.: 6976253723 / τεωανοφρθσ Γιϊργοσ, τθλ.: 6937328781

16/5/2021 Καθαριςμόσ – Σηματοδότηςη Μονοπατιοφ
Πεηοπορικι-Ορειβατικι διαδρομι όπου με εκελοντικι εργαςία κα κακαρίςουμε μονοπάτι και κα το ςθματοδοτιςουμε.
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτα τθλζωωνα του υλλόγου.


Αρχθγόσ: Δ.., τθλ.: 2721097733

23/5/2021

Λάμπεια Όρη (διάςχιςη)

Μία ξεχωριςτι κυκλικι διαδρομι ςτα Λάμπεια Όρθ και ανάβαςθ ςτθν ψθλότερθ κορυωι τουσ, τθν Ανάλθψθ (1.796μ.), που
αποτελεί και το ψθλότερο ςθμείο του νομοφ Θλείασ. Εκκίνθςθ και τερματιςμόσ ςτθ ςυνοικία «Βαςιλαίοι» του χωριοφ Λαμπεία.


Αρχθγόσ: Φφκιρθσ Κϊςτασ, τθλ.: 6977716580

28-30/5/2021 Από τη Βζργα ςτον Μυςτρά (διάςχιςη)
Ομάδα Α’

:Βζργα – Μυστράς (3ήμερο, 28-30/5/2021)

Μία μαγευτικι πεηοπορικι διάςχιςθ του Σαχγζτου, από δυτικά ςτα ανατολικά μζςω τθσ πρόςωατθσ ςθματοδοτθμζνθσ
διαδρομισ από το φλλογό μασ «Βζργα-Πθγάδια».




Για τθ ςυμμετοχι απαιτείται άριςτθ ωυςικι κατάςταςθ και εμπειρία
Περιοριςμζνοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν
Αρχθγόσ: τεωανοφρθσ Γιϊργοσ, τθλ.: 6937328781

Ομάδα Β’

:Μυστράς (1ήμερο, 30/5/2021)

Μία μοναδικι εξόρμθςθ και ςυγχρόνωσ ζνα ταξίδι ςτο χρόνο ςτθ Βυηαντινι καςτροπολιτεία του Μυςτρά. Θα πραγματοποιθκεί
εφκολθ πεηοπορία ςτθν περιοχι.


Αρχθγόσ: Γιοφργασ Γιάννθσ, τθλ.: 6973855766

ΙΟΤΝΙΟ
6/6/2021 Νζδοντασ
Μια δροςερι διαδρομι ςτο πανζμορωο ωαράγγι του Νζδοντα που ξεκινά από τθν άκρθ τθσ πόλθσ τθσ Καλαμάτασ και
καταλιγει ςτο χάνι του Λαγοφ. Θα ζχουμε τθν ευκαιρία να καυμάςουμε το ποτάμι που διαςχίηει τθν πόλθ μασ κακϊσ και τα
πανφψθλα πζτρινα ωράγματα του που παρουςιάηουν ιςτορικό, τεχνικό και πολιτιςτικό ενδιαωζρον.

2
7 +/-



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



Αρχθγόσ: Γιοφργασ Γιάννθσ, τθλ.: 6973855766

13/6/2021 Στενωςιά & Πολυλίμνιο
Μία εφκολθ πεηοπορία ςε μια νζα διανοιγμζνθ διαδρομι ςτθ Μεςςθνία. Πρόκειται για το ωαράγγι τθσ τενωςιάσ, ζνα
πανζμορωο τοπίο με μικροφσ καταρράκτεσ και λιμνοφλεσ που καταλιγει ςτον καταρράκτθ «Καλάμαρθ» τθσ Πυλίασ. τθ
ςυνζχεια, κα ακολουκιςει και δεφτερθ διαδρομι ςτο μαγικό Πολυλίμνιο.


Ενδείκνυται για αρχάριουσ



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



Αρχθγόσ: Καλογερόπουλοσ Βαλάντθσ, τθλ.: 6944311466

1

3-4

18-21/6/2021 Κφθηρα (Τριήμερο Αγ. Πνεφματοσ)
τα Κφκθρα (το νθςί που γεννικθκε κατά τθ μυκολογία θ Αωροδίτθ) κα ταξιδζψουμε το τριιμερο του Αγίου Πνεφματοσ. Σο
πρόγραμμα κα περιλαμβάνει περπάτθμα ςε διαδρομζσ του δικτφου μονοπατιϊν Kythera Trails για γνωριμία τθσ ωφςθσ του
νθςιοφ, όπωσ και μπάνιο ςτισ παραλίεσ του.


Αρχθγόσ: Κωνςταντόπουλοσ Κϊςτασ, τθλ.: 6942233010

27/6/2021 Δάςοσ Σκιρίτιδασ
Μια ονειρικι διαδρομι ςτο δάςοσ τθσ κιρίτιδασ και τισ πθγζσ του μυκικοφ Ευρϊτα ποταμοφ. Θ πεηοπορία μασ κα ζχει
αωετθρία και τερματιςμό το χωριό Βλαχοκεραςιά Αρκαδίασ.

2
6 +/-



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



Αρχθγόσ: Κονταξισ Θεόδωροσ, τθλ.: 6977993075

ΙΟΤΛΙΟ
4/7/2021 Φαράγγι Λαγκαδιώτιςςασ
Μια μοναδικι πεηοπορία ςτον Σαψγετο μζςα από τισ εντυπωςιακζσ πλαγιζσ και άγριεσ χαράδρεσ του ωαραγγιοφ τθσ Λαγκάδασ.
Πρόκειται για μία διαδρομι εξαιρετικοφ ωυςικοφ κάλλουσ που περνάει από λαξευμζνα βράχια και πυκνό δάςοσ και καταλιγει
ςτθν εντυπωςιακι τοποκεςία τθσ Παναγίασ Ηαγοφνασ, που ωωλιάηει από τον 18ο αιϊνα κάτω από μια επιβλθτικι ορκοπλαγιά.

1-2



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



Αρχθγόσ: τεωανοφρθσ Γιϊργοσ, τθλ.: 6937328781
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11/7/2021 Σφακτηρία
τθν καρδιά του καλοκαιριοφ, κα βρεκοφμε ςτθ ωακτθρία, μια βραχονθςίδα με μεγάλθ ιςτορία. Εκεί κα ζχουμε τθ
δυνατότθτα να καυμάςουμε από ψθλά τισ απότομεσ και βραχϊδεισ ακτζσ τθσ και να επιςκεωκοφμε τθν ξφλινθ εκκλθςία του
Αγίου Νικολάου που χτίςτθκε από τθ Ρωςία για να τιμιςει τουσ πεςόντεσ από τθν ιςτορικι Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Σζλοσ,
κα απολαφςουμε το μπάνιο μασ ςε μια από τισ μοναδικζσ παραλίεσ τθσ περιοχισ.


Αρχθγόσ: Αλοίμονοσ Μανϊλθσ, τθλ.: 6944574797

17-18/7/2021 Πανελλήνια Ορειβατική Συνάντηςη (Π.Ο.Σ.)
Ο Ορειβατικόσ φλλογοσ Καλαμάτασ κα ςυμμετάςχει ςτθν Πανελλινια Ορειβατικι υνάντθςθ, τθσ οποίασ ο διοργανωτισ
φλλογοσ και θ τοποκεςία που κα λάβει χϊρα, κα αποωαςιςτοφν ςτθ Γενικι υνζλευςθ τθσ Ε.Ο.Ο.Α. Περιςςότερεσ
λεπτομζρειεσ ςτα τθλζωωνα του υλλόγου.


Αρχθγόσ: Δ.., τθλ.: 2721097733

19-20/7/2021 Ταΰγετοσ (Προφήτησ Ηλίασ 2.407μ.)
Νυχτερινι ανάβαςθ ςτθν κορυωι του Σαχγζτου από το δάςοσ τθσ Βαςιλικισ τιμϊντασ τθ μνιμθ του Προωιτθ Θλία.



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



Αρχθγόσ: Κακλίδθσ Κϊςτασ, τθλ.: 6976830694

2+
6 +/-

25/7/2021 Φαράγγι Σιπρζνη (river trekking)
Μια παραμυκζνια διαδρομι ςτο άγνωςτο ποτάμι-ωαράγγι τθσ ιπρζνθσ με τουσ εντυπωςιακοφσ καταρράκτεσ και τισ
απόκοςμεσ ςπθλιζσ που βρίςκεται κοντά ςτο χωριό Πανόπουλο του νομοφ Θλείασ.
 Αρχθγόσ: τεωανοφρθσ Γεϊργιοσ, τθλ.: 6937328781

ΑΤΓΟΤΣΟ
1/8/2021 Νζδα (river trekking)
Μία από τισ πιο ςυναρπαςτικζσ ποταμοδιαςχίςεισ ςτο ωαράγγι τθσ Νζδασ που αποτελεί μια απαράμμιλθσ ωυςικισ ομορωιάσ
γωνιά τθσ Μεςςθνιακισ ωφςθσ. Θα κολυμπιςουμε ςτα κρυςτάλλινα νερά του ποταμοφ, κα διαςκεδάςουμε και κα
ανακαλφψουμε τα κρυμμζνα μυςτικά τθσ περιοχισ.


Κολυμβθτικζσ γνϊςεισ απαραίτθτεσ



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



Αρχθγόσ: Εξθνταβελϊνθσ Γιϊργοσ

2
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6-8/8/2021 Όλυμποσ (Μφτικασ 2.918μ.)
Θ κακιερωμζνθ ετιςια καλοκαιρινι ανάβαςθ ςτο μυκικό βουνό των Θεϊν, που αποτελεί μία μοναδικι εμπειρία για τουσ
λάτρεισ τθσ ορεινισ πεηοπορίασ. Θα γίνουν αναβάςεισ ςτον Μφτικα (2.918μ.) και ςτο τεωάνι (2.909μ.).


Αρχθγοί: Πορϊνθσ Μάνοσ, τθλ.: 6976253723 / τεωανοφρθσ Γεϊργιοσ, τθλ.: 6937328781

21-22/8/2021 Ταΰγετοσ (Προφήτησ Ηλίασ 2.407μ.)
Μία απολαυςτικι νυχτερινι ανάβαςθ από το δάςοσ τθσ Βαςιλικισ ςτθν κορυωι του Σαχγζτου με τθν απαράμιλλθ κζα ςτον
Μεςςθνιακό και Λακωνικό Κόλπο.

2+
6 +/-



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



Αρχθγόσ: Γιαννακόπουλοσ Θλίασ

27-31/8/2021 Νάξοσ
Μία μοναδικι εξόρμθςθ ςτθ Νάξο, ζνα από τα λίγα νθςιά τθσ Ελλάδασ που κατοικείται ςυνεχϊσ από τα προϊςτορικά χρόνια ωσ
τισ μζρεσ μασ. Θα περιπλανθκοφμε ςε μαρμάρινα βουνά που καταλιγουν ςε βακφςκιωτεσ ρεματιζσ, ςε χωριά με αγζρωχα
πυργόςπιτα και ςε αμμϊδεισ παραλίεσ που ςυναντοφν τθ κάλαςςα.


Αρχθγοί: Κωνςταντόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, τθλ.: 6942233010 / Παπαδθμθτροποφλου Φωτεινι, τθλ.: 6944143623

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ
5/9/2021 Μηναγιώτικο Μονοπάτι Natura 2000
Μια ιδιαίτερθ πεηοπορία ςε ζνα μοναδικό οικοςφςτθμα ςπάνιασ βιοποικιλότθτασ τθσ νοτιοδυτικισ Μεςςθνίασ. Ειδικότερα, θ
περιοχι που κα πεηοποριςουμε αποτελεί καταωφγιο για διάωορα είδθ ηϊων, ακόμθ και για είδθ από άλλουσ τφπουσ
οικοτόπων εκτόσ ορίων του δικτφου Natura 2000.


Αρχθγόσ: Μπίρου Νατάςα, τθλ.: 6979104433

11-12/9/2021 Κυπαρίςςι Λακωνίασ
Μία ξεχωριςτι εξόρμθςθ ςτο πανζμορωο Κυπαρίςςι Λακωνίασ, που είναι κτιςμζνο αμωικεατρικά ανάμεςα ςτουσ πρόποδεσ
του Πάρνωνα και τθν καρδιά του Μυρτϊου Πελάγουσ.



Αρχθγοί: Πορϊνθσ Μάνοσ, τθλ.: 6976253723 / Αποςτολίδθσ Άγγελοσ, τθλ.: 6980951168

19/9/2021 Σταματινοφ - Πελεκητό
Μία εφκολθ και ευχάριςτθ πεηοπορία ςτθ διαδρομι που ενϊνει τα χωριά ταματινοφ και Πελεκθτό.


Αρχθγόσ: Αλτάντηθ Ειρινθ, τθλ.: 6959194921

26/9/2021 Νεραϊδοβοφνα (2.025μ.)
Μία απαιτθτικι ανάβαςθ ςτον κεντρικό Σαχγετο και ςε μία από τισ πίο όμορωεσ κορωζσ του, τθν κρυλικι και επιβλθτικι
Νεραϊδοβοφνα.


Αρχθγόσ: Γιαννακόπουλοσ Θλίασ

ΟΚΣΩΒΡΙΟ
3/10/2021 Καθαριςμόσ - Σηματοδότηςη Μονοπατιοφ
Πεηοπορικι-Ορειβατικι διαδρομι όπου με εκελοντικι εργαςία κα κακαρίςουμε μονοπάτι και κα το ςθματοδοτιςουμε.
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτα τθλζωωνα του υλλόγου.


Αρχθγόσ: Δ.., τθλ.: 2721097733

10/10/2021 Ίναχοσ
Μία εντυπωςιακι πορεία ςε μια από τισ πιο απομονωμζνεσ περιοχζσ τθσ Αργολιδο-αρκαδικισ ορεινισ μεκορίου, ςτο ωαράγγι
του ποταμοφ Ίναχου. Θ διαδρομι διζρχεται από το περιβόθτο πζραςμα «Λυκοπάτι» ι «Λυκοπάτθμα» και τισ δυτικζσ υπϊρειεσ
του Αρτεμιςίου, με κατάλθξθ τθν όμορωθ -αμωικεατρικά κτιςμζνθ- Νεςτάνθ.

2



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



Αρχθγόσ: Αλοίμονοσ Μανϊλθσ, τθλ.: 6944574797
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17/10/2021 Καρυζσ Λακωνίασ
Επίςκεψθ ςτισ όμορωεσ Καρυζσ Λακωνίασ όπου κα πεηοποριςουμε το μονοπάτι τθσ Καςτανιάσ μζςα από το δίκτυο Caryatides
Trails που ξετυλίγεται μζςα ςε πυκνό δάςοσ ςτισ πλαγιζσ του Πάρνωνα αποτελοφμενο από καςτανιζσ, βελανιδιζσ, πλατάνια,
ζλατα και μαυρόπευκα.


Αρχθγόσ: Κωνςταντόπουλοσ Κϊςτασ, τθλ.: 6942233010

24/10/2021 Καθαριςμόσ – Σηματοδότηςη Μονοπατιοφ
Πεηοπορικι-Ορειβατικι διαδρομι όπου με εκελοντικι εργαςία κα κακαρίςουμε μονοπάτι και κα το ςθματοδοτιςουμε.
Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτα τθλζωωνα του υλλόγου.


Αρχθγόσ: Δ.., τθλ.: 2721097733

27-31/10/2021 Στην καρδιά των Αγράφων
Μία μαγευτικι εξόρμθςθ ςε μια από τισ ομορωότερεσ ορεινζσ περιοχζσ τθσ ελλθνικισ γθσ μιασ και χαρακτθρίηεται από δεκάδεσ
άγριεσ κορυωζσ, που διαδζχονται θ μία τθν άλλθ, δθμιουργϊντασ το πιο απομονωμζνο ορεινό ςυγκρότθμα τθσ Ελλάδασ. Θα
γίνουν αναβάςεισ και πορείεσ με διάωορουσ βακμοφσ δυςκολίασ. Διανυκτερεφςεισ ςε δωμάτια και ςκθνζσ.


Αρχθγοί: τεωανοφρθσ Γιϊργοσ, τθλ.: 6937328781 / Πορϊνθσ Μάνοσ, τθλ.: 6976253723 / Γιαννακόπουλοσ Θλίασ

ΝΟΕΜΒΡΙΟ
7/11-2021 Άγριλοσ - Πολιανή
Μία διαδρομι ςτθν άγνωςτθ αλλά ςυνάμα όμορωθ ορεινι Μεςςθνία μζςω του παλαιοφ μονοπατιοφ που ςυνζδεε τα χωριά
Άγριλο και Πολιανι.


Αρχθγόσ: Εξθνταβελϊνθσ Γιϊργοσ

13-14/11/2021 Πάρνηθα
Μία πολφ όμορωθ και απολαυςτικι διαδρομι ςτο απίςτευτο ελατόδαςοσ του Εκνικοφ Δρυμοφ τθσ Πάρνθκασ.


Αρχθγόσ: Κουραμπάσ Γιάννθσ, τθλ.: 6972719232

21/11/2021 Μαίναλο
Μία εφκολθ πεηοπορία ςτισ πλαγιζσ του μοναδικοφ ωυςικισ ομορωιάσ ελατοςκζπαςτου Μαινάλου μζςω διαδρομισ που
αποτελεί τμιμα του «Menalon Trail».


Αρχθγόσ: Φφκιρθσ Κϊςτασ, τθλ.: 6977716580

28/11/2021 Μπίλιοβο
Εφκολθ πεηοπορία ςε μια από τισ ωραιότερεσ διαδρομζσ που βρίςκεται ςτθν κορυωι των προτιμιςεων των περιπατθτϊν τθσ
Μεςςθνιακισ γθσ. Αναωερόμαςτε ωυςικά ςτο Μπίλιοβο, το ομορωότερο λικόκτιςτο καλντερίμι τθσ Πελοποννιςου που
ςυνδζει τα χωριά ωτθριάνικα και Αλτομιρά ςτθν Ζξω Μάνθ.


Ενδείκνυται για αρχάριουσ



Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



Αρχθγόσ: Γιοφργασ Γιάννθσ, τθλ.: 6973855766

1
5 +/-

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
5/12/2021

Άνω-Κάτω Καρβζλι

Μία πεηοπορία ςε μία από τισ πιο όμορωεσ διαδρομζσ ςτα χωριά του Σαχγζτου και του Διμου Καλαμάτασ, ςτο μονοπάτι που
ςυνδζει τουσ οικιςμοφσ Κάτω με Άνω Καρβζλι.
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Βακμόσ δυςκολίασ:



Ώρεσ Πορείασ:



Αρχθγόσ: Αλοίμονοσ Ανδρζασ, τθλ.: 6973226924
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11-12/12/2021

Παρναςςόσ

Μια δυνατι χειμερινι ορειβατικι εξόρμθςθ ςτο κρυλικό βουνό του Απόλλωνα, τον Παρναςςό. Επίςκεψθ ςτον αρχαιολογικό
χϊρο των Δελωϊν, ζναν από τουσ πιο ςθμαντικοφσ και δθμοωιλείσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ Ελλάδασ.


Αρχθγόσ: Φφκιρθσ Κϊςτασ, τθλ.: 6977716580

19/12/2021

Πελενίτςα

Μία πεηοπορία ςτθν κορυωογραμμι τθσ Πελενίτςασ του Μεςςθνιακοφ Σαχγζτου με μοναδικι κζα προσ τα χωριά και τα
ωαράγγια του αλλά και προσ ολόκλθρθ τθ Μεςςθνία.


Αρχθγόσ: Κουραμπάσ Γιάννθσ, τθλ.: 6972719232

